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Nederweert, 20 mei 2020 
 
Betreft: Beëindiging competitie District Midden Limburg 
  
Zoals eerder bekend is gemaakt zijn de opgelegde maatregelen met betrekking tot het 
coronavirus versoepeld. Echter de versoepeling is maar beperkt. Zo mogen er maar 30 mensen in 
het café aanwezig zijn en moeten de tafels 1.5 mtr uit elkaar staan. Ook moet van te voren 
gereserveerd worden. 
  
Navraag bij Koninklijke Horeca Nederland leert dat deze beperkte versoepeling niet geldt voor de 
horecasporten. Horecasporten zoals bv golfbiljarten vallen onder de binnensporten en die zijn tot 
1 september niet toegestaan. Het is dus nu helaas niet meer mogelijk om de competitie uit te 
spelen. 
  
Op dit moment zijn meer dan 80% van de competitie- en beker wedstrijden van het seizoen 
2019-2020 gespeeld en daarom heeft het bestuur van het District Midden Limburg besloten om 
de competitie van het seizoen 2019-2020 als gespeeld/geldig te verklaren. 
  
Dit heeft de volgende consequenties: 
  
1. De huidige stand van de competitie is de eindstand voor het seizoen 2019-2020. 
   - In de Hoofdklasse zijn B.C.B. 1 en B.V.E. 1 kampioen, Heytse is gedegradeerd.  
     Er wordt geen beslissingswedstrijd om het kampioenschap gespeeld. 
   - In de Eerste klasse is Wups Pub kampioen, Boszicht 2 is gedegradeerd. 
   - In de Tweede is Jagerslust kampioen. 
  
2. Winnaar van de Jacobs Wisselbeker is Wups Pub. 
 
3. De letterwaarden zullen gebaseerd worden op het huidig aantal gespeelde 
    wedstrijden. De puntenkampioenen voor het seizoen 2019-2020 zijn: 
    - In de hoofdklasse is Jan Vaes (B.V.E.) puntenkampioen. 
    - In de Eerste klasse is Michèl Leplat (Wups Pub) puntenkampioen 
    - In de Tweede klasse is Jac Wijen (B.V.E.) puntenkampioen 
  
4. De bekerfinales kunnen ook niet meer gespeeld worden. De poulewinnaars van de 
    bekercompetitie zijn bekerkampioen. 
   - In de Hoofdklasse zijn De Stamgasten 1 en De Moesdijk 1 bekerkampioen. 
   - In de Eerste klasse zijn Wups Pub en Doospel 1 bekerkampioen. 
   - In de Tweede klasse zijn Black Pantalona en Jagerslust bekerkampioen. 
  
De reden voor deze keuze is dat het niet duidelijk is wanneer we weer kunnen en mogen spelen 
en omdat er mogelijk wijzigingen zijn in de samenstellingen van de teams voor het komende 
seizoen 
 
Hopende jullie voldoende te hebben geïnformeerd, 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het bestuur, 
Ard Ceelen 
Wedstrijdleider District Midden Limburg 


